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Gama de barreiras eletromecânicas profissionais de 230 Vac de uso frequente, concebidas para trabalhar sob uma grande variedade de condições,
incluindo grandes parques de estacionamento, portões de portagem de autoestradas com inversão frequente, instalações industriais. Movimento
mecânico com manivela para que a barra funcione de forma suave e harmoniosa, gerindo também os abrandamentos na abertura e fecho.
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MAXIMA
Código Nome Descrição

P940070 MAXIMA 30

230 V barreira eletromecânica para de 1,7 a 3 m. Tempo de abertura 1.7 s com
desaceleração. Comprimento máximo da barreira: 3 m. Adequado para instalação em
áreas com alta frequência de movimento e mudanças de direção frequentes (por
exemplo, parques de estacionamento com fluxos de tráfego elevados, etc.). Cor RAL
7015 Barreira veloz

P940070 00102 MAXIMA 30 - RAL

230 V barreira eletromecânica para de 1,7 a 3 m. Tempo de abertura 1.7 s com
desaceleração. Comprimento máximo da barreira: 3 m. Adequado para instalação em
áreas com alta frequência de movimento e mudanças de direção frequentes (por
exemplo, parques de estacionamento com fluxos de tráfego elevados, etc.). Cor RAL
mediante pedido. Barreira veloz

P940071 MAXIMA 60
230 V Barreira eletromecânica industrial para de 4 a 6,4 m. Tempo de abertura 8 s
com desaceleração Sim. Comprimento máximo da barreira 6 m. Opção de instalação
de suporte de barreira simples ou duplo. Cor RAL 7015 Barreira intensiva

P940071 00102 MAXIMA 60 - RAL
230 V Barreira eletromecânica industrial para de 4 a 6,4 m. Tempo de abertura 8 s
com desaceleração Sim. Comprimento máximo da barreira 6 m. Opção de instalação
de suporte de barreira simples ou duplo. Cor RAL mediante pedido Barreira intensiva

P940072 MAXIMA 80
230 V Barreira eletromecânica industrial para de 6,5 a 8 m. Tempo de abertura 9 s
com desaceleração Sim. Comprimento máximo da barreira 8 m. Opção de instalação
de suporte de barreira simples ou duplo. Cor RAL 7015 Ampla passagem útil

P940072 00102 MAXIMA 80 - RAL

230 V Barreira eletromecânica industrial para de 6,5 a 8 m. Tempo de abertura 9 s
com desaceleração Sim. Comprimento máximo da barreira 6 m. Opção de instalação
de suporte de barreira simples ou duplo. Cor RAL mediante pedido Ampla passagem
útil

CSB: unidade de controlo para um operador único de 24 V para barreiras

CSB - Integrada 

• Ficha de alimentação: 230 V monofásico
• Características principais: régua de terminais extraível com novo padrão a cores, programação simplificada com cenários no visor e

receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleração na abertura e fecho.
• unidade de controlo para um operador único de 24 V para barreiras

MAXIMA 30 MAXIMA 30 - RAL MAXIMA 60 MAXIMA 60 - RAL MAXIMA 80 MAXIMA 80 - RAL
Passagem útil de 1,7 a 3 m de 1,7 a 3 m de 4 a 6,4 m de 4 a 6,4 m de 6,5 a 8 m de 6,5 a 8 m
Central de comando CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR CSB-BR
Alimentação do motor 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Potência absorvida 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Tipo de motor Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico
Tipo redutor Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo Em banho de óleo
Abrandamento Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Bloqueio Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico
Desbloqueio Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura Interior à estrutura

Reação ao choque
Reverser magnético

electrónico
Reverser magnético

electrónico
Reverser magnético

electrónico
Reverser magnético

electrónico
Reverser magnético

electrónico
Reverser magnético

electrónico
Frequência de
utilização muito Intensivo muito Intensivo intensivo intensivo intensivo intensivo

MCBF (Mean Cycles
Between Failures) 5000000 Op 5000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 

Grau de proteção IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Condições ambientais -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C -30 ÷ 60 °C
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W 

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATML
até 8 metros.

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATM até
5 metros.

P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W P120093 - ADJ-FOOT 

Kit luzes LED vermelho-verde de instalação em barras ATM até
3 metros.

Pé de apoio telescópico almofadado suspenso para hastes de
apoio BOOM PS.

P120083 - ALLU2 Maxima P120041 - ATML60 

Alimentador para Kit ATM LIGHT no Maxima Ultra
Barra em alumínio L = 6 m Ø92 mm. Não inclui luzes e
borracha. Totalmente protegida pela nova embalagem em
poliestireno.

P120042 - ATML EXT2 P120111 00001 - ATM25 

Extensão L=2 metros por barra mod. ATML 60. Não inclui luzes
e borracha.

Barra de alumínio L=2,5 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno.

P120111 00002 - ATM30 P120102 00002 - ATM30 

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno.

Barra de alumínio L=3 m com perfil de gota com reflectores
O&O vermelhos. Não inclui luzes e borracha de protecção.
Protegido pela nova embalagem em poliestireno.

P120078 - IS ATML P120043 00001 - OMEGA AT 

Reforço interno para hastes ATML
Bloqueio simples, cárter de proteção de mãos e parafusos para
barreira ATM no Maxima 30. Barreira não incluída.

P120048 00001 - OMEGA ATM FRA P120044 00001 - OMEGA ATML 

Fecho de fractura para barra ATM
Fecho único de cárter de protecção mãos e parafusos para
barra ATML na MAXIMA 60/80. Não inclui barra.

P120045 00001 - OMEGA FRC ATML P120109 00001 - ATM30 90° 

Novo fecho de garfo para barra ATML em barreira mod.
MAXIMA 60/80. Não inclui barra.

Barreira articulada com altura de 3 m, abertura de 90°. Não
inclui luzes e borracha.

P120053 00001 - PCA ATM 3 P120053 00002 - PCA ATM 5 

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 3 m
no máximo.

Borracha de protecção (vermelha) montada em barra L = 5 m
no máximo.
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
P120053 00003 - PCA ATM 8 P120033 - FCS MAXIMA 5 

Borracha de protecção (preta) para montagem em barras de L
= 6÷8 m. 2 fins de curso suplementares MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35

P120034 - FCS MAXIMA 6-8 P120049 - RST ATM 

2 fins de curso suplementares MAXIMA 60/80
Suporte em alumínio. Preço por 3 metros. Perno dobrável não
incluído. Compatível com barras mod. ATML e ATM.

P120050 - GA ATM P120080 - FAF UNI R 

Perno dobrável regulável em cataforese e pintado a pó.
Garfo universal ajustável para todas as hastes; recomendado
com instalação do acessório FULL SKIRT.

P120079 - EBB KIT ATML P120032 - SRV DIN 

Bloqueio elétrico para hastes ATML a ser instalado num garfo
ajustável FAF UNI R.

Calha DIN padrão para interface da barreira do sistema de
estacionamento, configurada e previamente cablada com
interruptor magnetotérmico, régua de terminais, tomada paa
detector de massas metálicas e régua de terminais
input/output padrão.
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A tecnologia inovadora que lhe confere um novo poder

Uma novidade absoluta, exclusiva da Bft: 
U-Link, Universal Link, é uma plataforma 
exclusiva da Bft que permite criar 
ecossistemas tecnológicos. Na Home 
Access Automation, permite dialogar com 
todos os dispositivos dos automatismos 
dos acessos de casa, de qualquer marca. 
Assim, poupa tempo, controla tudo de 
forma simples e liberta-se de todas as 
preocupações.

O que é o U-Link?

É intuitivo
Fácil de instalar e de utilizar

É escalável
Permite adicionar um número ilimitado de dispositivos

É flexível
Permite criar grupos de produtos interligados

É prático
Funciona com ou sem ligação web

É funcional
Parâmetros de controlo remoto através de aplicações dedicadas
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Tudo num esquema: descubra esta extraordinária tecnologia
Esta plataforma proprietária que caracteriza os produtos Bft, graças às placas B-Eba e 
ao receptor Clonix U-Link, adapta-se a qualquer protocolo e produto de automação de 
acessos (mesmo produtos Bft não nativos U-Link ou não Bft), e encontra aplicação em 
diversos sectores. Cada dispositivo torna-se, assim, inteligente e pode ser interligado 
com outros sistemas, graças a uma linguagem que se tornou universal.

Uma plataforma única no mundo, que 
permite criar ecossistemas tecnológicos 
oferecendo um vasto leque de soluções para 
diversos sectores.
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U-Base 2
Um software para instalar, efectuar 
a manutenção e identificar, fácil e 
comodamente, qualquer avaria dos 
operadores U-Link compatíveis.

U-SDK
U-Sdk é uma aplicação inovadora capaz de 
tornar os automatismos Bft compatíveis 
e facilmente integráveis numa rede de 
gestão BMS para a supervisão de edifícios.

Magistro
Um sistema inovador e de fácil insta-
lação que permite gerir todos os auto-
matismos de casa com grande simpli-
cidade.

U-Control
U-Control é a aplicação que permite 
a integração simples e rápida de 
automatismos Bft em grandes sistemas 
de building management.

Blue-Entry
Tecnologia a par dos tempos e centrada 
nas necessidades quotidianas: graças à 
utilização de U-Link, para abrir o portão 
de casa agora basta o seu smartphone.

B-eba
Um fio directo com os seus operadores.

As placas de expansão B-eba permitem 
ligar dispositivos externos como PC, 
smartphone e tablet, a um operador 
Bft, a um receptor Clonix ou ligar numa 
rede U-Link vários produtos Bft. Estes 
acessórios integram-se na tecnologia 
U-Link e nos protocolos Bluetooth, 
Z-Wave, TCP/IP, para além da ligação série 
RS485. 
Um dispositivo que traduz plenamente 
aquilo que a Bft entende por 
interconectividade.

U-LINK: PLATAFORMA 
DE INTERLIGAÇÃO

Clonix U-Link 
Permite ligar produtos não nativos U-Link ou 
produtos não Bft aos sistemas U-Link.

Operadores Bft não nativos U-Link ou um 
produto pertencente a outras marcas: é 
possível ligá-los ao U-Link? Sim, graças 
aos receptores Clonix. Acessórios que não 
conhecem limites.
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